
 

 

Ka skjer?      14.06.19 

 

Åpenhet og deltagelse 

Jeg har hele tiden snakket om åpenhet og deltagelse i arbeidet med å bygge Hustadvika kommune. 

En åpen og deltagende prosess er fremdeles et mål. Jeg ser at der vi er nå, med svært mange 

arbeidsgrupper og prosesser, kan fører til at forståelsen av åpenhet og deltagelse blir opplevd 

forskjellig.  

 

Jeg får høre at det er tatt avgjørelser som vi i prosjektet ikke kjenner til. Derfor vil jeg minne om at 

prosjektet orienterer om de avgjørelser som blir tatt fortløpende. Jeg håper at vi forholder oss lojale 

til at vi fremdeles er i prosess og at avgjørelsene blir tatt av administrativ ledelse, som igjen er 

bundet av politisk vedtatt rammeverk. 

 

Fellesnemnda hadde møte 13.06.19 i Bud 

Fellesnemnda vedtok at vi skal etablere Hustadvika brann og redning. Arbeidet nå er å planlegge slik 

at vi er operative i Hustadvika på nyttårsaften. 

Fellesnemnda vedtok nye veinavn for de veiene som 

har like navn i Eide og Fræna.  

FV 242 Gjengstøvegen/ Skotheimsvikvegen blir 

Gjenstøvegen inn i Fræna kommune. 

Stemsvegen i Fræna: Brenselstien videreføres 

østover der siste del av Stemsvegen er i dag. 

Stemsvegen bytter navn til Sjurvardevegen. 

Fjellvegen i Eide bytter navn til Peplassvegen. 

Slettavegen i Fræna blir Hundesteinvegen. 

Skulevegen i Fræna blir Øyteinsvegen. 

Sandvikvegen i Fræna blir Julshamnvegen. 

Kaivegen i Eide blir Sperrevegen. 

 

Fellesnemnda gav sin uttalelse til fylkeskommunen 

om busstilbudet i Hustadvika kommune i forbindelse med ruteendringsprosessen. Dersom noen 

ønsker å komme med innspill, må disse sendes Merete Rødal før 20. juni for videresending til 

fylkeskommune.  

 

Det blir felles enhetsledermøte for enhetsledere inn i Hustadvika kommune 18.06.2019. På dette 

møtet vil administrasjonssjefen gå gjennom forventninger til de nye enhetene og den prosessen vi 

står foran før vi blir Hustadvika kommune. 

 

I sommerferien blir det et opphold i utsendelsen av «Ka skjer?», og derfor ønsker vi alle en god 

sommer!  

 

Fra Anne og Per Sverre  

 


